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Dinas Pertanian Kabupaten Paniai memiliki tugas pokok melaksanakan 

kewenangan daerah otonom Kabupaten Paniai pada sektor pertanian, yang 

meliputi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura, sub sektor peternakan, 

dan sub sektor perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas 

Pertanian Kabupaten Paniai membutuhkan perancangan ukuran kinerja yang 

dapat membantu aparat Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Untuk sampai kepada perancangan ukuran kinerja dimaksud, manajemen Dinas 

perlu menetapkan komponen-komponen strategik Dinas, berupa visi, misi, 

sasaran strategik dan inisiatif strategik.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (a) Bagaimanakah 

menjabarkan komponen-komponen strategik (visi, misi, tujuan strategik, dan 

strategi Dinas) ke dalam sasaran-sasaran strategik pada keempat perspektif 

BSC, melalui analisis kualitatif ?, (b) Apakah yang menjadi ukuran kinerja dan 

target dari setiap sasaran strategik ?, dan (c) Bagaimanakah pengukuran kinerja 

berdasarkan fungsi dari setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian ? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk : (a) Menjabarkan komponen strategik Dinas kedalam sasaran-sasaran 

strategik pada keempat perspektif balanced scorecard, melalui analisis 

kualitatif, (b) menentukan ukuran kinerja dan target dari setiap sasaran strategik 

Dinas, (c) Mengestimasi bobot ukuran kinerja berdasarkan tingkat kepentingan 

stakeholders Dinas serta membagi tanggung-jawab dan pelaksanaan 

pengukuran kinerja kepada unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian 

berdasarkan fungsinya masing-masing. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini melibatkan unsur 

manajemen dan stakeholders Dinas, seperti petani, lembaga adat, tokoh agama, 

Pemerintah Daerah (SETDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pegawai 

Dinas Pertanian.  

Penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Paniai, 

Provinsi Papua, pada bulan April sampai dengan Juni 2006, menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh adalah 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari focused 

group discussion (FGD) dan wawancara terstruktur dengan alat bantu 

kuisioner. Data sekunder diperoleh dengan cara studi literatur. Analisis 

kualitatif dilakukan untuk menjabarkan visi dan misi  Dinas ke dalam tujuan 

dan strategi, termasuk melakukan redefinisi visi Dinas. Analisis kuantitatif 

dilakukan dalam pembobotan KPI dengan metode paired comparison. 

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi visi dan misi Dinas. Visi dan 

misi Dinas dijabarkan ke dalam tujuan dan strategi Dinas pada keempat 

perspektif BSC, kemudian dihasilkan sasaran-sasaran strategik dan inisiatif 

strategik. Pada setiap sasaran strategik ditetapkan ukuran kinerja yang akan 



dicapai Dinas, kemudian dilanjutkan dengan penentuan hubungan sebab-akibat 

dari masing-masing sasaran strategik. Hubungan sebab-akibat dari sasaran-

sasaran strategik membentuk strategy map Dinas. Target ditentukan 

berdasarkan lag indicators pada ukuran kinerja dari setiap sasaran strategik, 

sedangkan inisiatif strategik ditentukan berdasarkan sasaran strategik dan lead 

indicators.  

Scorecard Dinas disusun dari komponen-komponen strategik yang 

dihasilkan FGD. Kemudian dilakukan pembobotan keempat perspektif BSC 

dan key performance indicator (KPI) pada setiap perspektif. Pembobotan 

dilakukan oleh responden yang mewakili stakeholders Dinas. Pembobotan 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepentingan stakeholders 

terhadap keempat perspektif dan  KPI dari setiap perspektif yang telah 

ditentukan oleh FGD. Bobot dari masing-masing KPI tersebut kemudian diolah 

untuk menentukan unit kerja yang bertanggung-jawab dalam pencapaian KPI 

tersebut. Dengan menghitung rentang kriteria terhadap bobot KPI yang 

dihasilkan maka diperoleh level organisasi Dinas yang bertanggung jawab 

terhadap pencapaian setiap KPI. Penunjukkan unit kerja Dinas yang 

bertanggung-jawab terhadap pencapaian suatu KPI, selain memperhatikan 

rentang kriteria bobot KPI, juga mempertimbangkan fungsi dari unit kerja 

Dinas dimaksud. 

Pembobotan empat perspektif BSC menunjukkan bahwa stakeholders 

Dinas lebih mementingkan perspektif pelanggan, kemudian perspektif 

keuangan, perspektif proses internal serta perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. Hasil pembobotan dari 10 (sepuluh) KPI yang disimpulkan oleh 

FGD, berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, bobot, penanggung-jawab 

pencapaiannya dan unit kerja pelaksana adalah sebagai berikut: a) jumlah 

pendapatan daerah dari sektor pertanian (14,02%) dengan penanggung-jawab 

pencapaian KPI adalah Kepala Dinas dan unit kerja pelaksana adalah sub 

bagian keuangan, b) efisiensi biaya operasional non gaji/ upah (13,24%) 

dengan penanggung-jawab pencapaian KPI adalah Kepala Dinas dan unit kerja 

pelaksana adalah ketiga sub Dinas dan bagian tata usaha (TU), c) jumlah 

pegawai yang dilatih (11,61%) dengan penanggung-jawab pencapaian KPI 

adalah ketiga Kasubdin dan Kabag TU, sedangkan unit kerja pelaksana adalah 

sub bagian kepegawaian, d) produktivitas pertanian (11,32%) dengan 

penanggung-jawab pencapaian KPI adalah ketiga Kasubdin dan unit kerja 

pelaksana adalah ketiga sub Dinas dengan dibantu seksi-seksi yang ada dalam 

lingkungan sub Dinas, e) tingkat penerapan sistem informasi (10,06%) dengan 

penanggung-jawab pencapaian KPI adalah ketiga Kasubdin dan Kabag TU, 

sedangkan unit kerja pelaksana adalah sub bagian program, f) kesetiaan petani 

(9,53%) dengan penanggung-jawab pencapaian KPI adalah ketiga Kasubdin 

dan unit kerja pelaksana adalah ketiga sub Dinas dengan dibantu seksi-seksi 

yang ada dalam lingkungan sub Dinas, g) waktu dan kualitas menjawab 

kebutuhan stakeholder Dinas (8,36%) dengan penanggung-jawab pencapaian 

KPI adalah Kasubbag umum dan Kasubbag kepegawaian, sedangkan unit kerja 

pelaksana adalah sub bagian umum dan sub bagian kepegawaian, h) cycle 

effectiveness (7,53%) dengan penanggung-jawab pencapaian KPI adalah semua 

Kasie dan Kasubbag dalam lingkungan Dinas Pertanian, sedangkan unit kerja 

pelaksana adalah semua seksi dan sub bagian,  i) jumlah layanan yang baru atau 



diperbaharui (7,20%) dengan penanggung-jawab pencapaian KPI adalah 

Kasubbag program, sedangkan unit kerja pelaksana adalah ketiga sub Dinas 

dan bagian TU, j) respon stakeholders (7,13%) dengan penanggung-jawab 

pencapaian KPI adalah Kasubbag umum dan Kasubbag kepegawaian, 

sedangkan unit kerja pelaksana adalah sub bagian umum dan sub bagian 

kepegawaian. 

Hal-hal yang disarankan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) 

Dinas Pertanian Kabupaten Paniai perlu melakukan evaluasi terhadap sasaran-

sasaran strategik yang telah ditetapkannya, minimal setiap tahun, untuk 

menyesuaikan penetapan target Dinas; (b) Inisiatif strategik yang telah 

ditentukan untuk memicu pencapaian sasaran strategik Dinas, perlu dijabarkan 

lebih lanjut ke dalam program dan anggaran Dinas untuk lebih memperjelas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian; (c) Mengidentifikasi item 

biaya-biaya operasional Dinas lainnya untuk mendapatkan biaya efektif 

masing-masing item; (d) Rancangan BSC yang telah disusun dalam penelitian 

ini perlu diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paniai untuk mengukur 

kemampuan Dinas dan sejauh mana manfaatnya bagi peningkatan kinerja 

Dinas. 
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